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A vadászati törvény módosításának 
főbb eseményei időrendben

Benyújtották a parlament-
nek a Vtv.-t módosító 

törvényjavaslatot

A vad védelmével, a vadgazdál-
kodással, valamint a vadászattal 
összefüggő egyes törvények mó-
dosításáról szóló törvényjavasla-
tot a földművelésügyi miniszter 
nyújtotta be az Országgyűlésnek. 
A parlament honlapján elérhe-
tő, T/6955 irományszámú anya-
got a tervek szerint rövidesen tár-
gyalhatja az Országgyűlés, egyes 
passzusai pedig már 2016 január-
jától hatályba léphetnek.

A törvényjavaslat benyújtását 
hosszú előkészítő munka előzte 
meg, amelyben az Országos Ma-
gyar Vadászkamara és az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegylet 
is tevékenyen részt vett. A két szer-
vezet üdvözli a javaslatban foglalt 
szakmai előrelépéseket, amelyek 
érdemben szolgálhatják a ma-
gyar vadgazdálkodást. Ezek kö-
zül is nagy eredmény a haszon-
bérleti ciklus 10-ről 20 évre történő 
meghosszabbítása, a vadászterü-
letek minimális nagyságának to-
vábbra is 3000 hektárban törté-
nő megállapítása, a trófeás vad 
hibás elejtésének szankcioná-
lása. Külön örvendetes az a jog-
alkotói szándék, hogy az utóbbi 
években jól gazdálkodó vadá-
szatra jogosultak megtarthassák 
a területüket, ezt hivatott biztosíta-
ni az előhaszonbérlet intézménye. 
A szakmaiságot erősítheti a hiva-
tásos vadászok státuszának meg-
erősítése és az újonnan megjelenő 

elem, a tájegységi vadgazdálko-
dás. Szintén komoly eredmény a 
vadkárkérdés szabályozása, a va-
dászatra jogosultak és a mezőgaz-
dálkodók kötelességeinek pontos 
megállapítása is, amelyet a szak-
tárca az érintettekkel – a vadásza-
ti érdekképviseletekkel és a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamarával 
– egyeztetve és egyetértésben 
dolgozott ki.

A vadászati érdekképviseletek 
álláspontja a törvényjavaslat több 
passzusában is visszaköszön. Ez an-
nak eredménye, hogy korábban 
a vadászati ágazat szereplői kö-
zött széles körű egyeztetés folyt 
a Vtv. módosításáról. Ennek so-
rán az ország minden hivatásos 
és sportvadászának, vadászatra 
jogosultjának, megyei és terüle-
ti érdekképviseletének lehetősé-
ge volt, hogy kifejtse véleményét a 
témában. A beérkezett javaslatok 
összesítését törvényszöveg formá-
jában tavaly nyáron megkapta a 
szaktárca. Az FM egyéb beérke-
zett vélemények mellett ezt is ala-
pul véve összeállította a Vadászati 
törvény módosításának koncep-
cióját, amelyet sajtótájékoztatón 
mutatott be 2015. május 21-én. A 
koncepcióról szóló társadalmi vi-
tát július 13-án egy országos kon-
ferenciával zárták, ezt követően a 
minisztérium összesítette a beér-
kezett észrevételeket, és szeptem-
ber 21-én megjelent a Vtv.-t mó-
dosító jogszabály normaszövege. 
Ezt ismét társadalmi vita kereté-
ben lehetett véleményezni szep-
tember 30-áig.

Mindezzel párhuzamosan a 
törvénymódosítás napirenden 

volt az OMVK és az OMVV min-
den nagyobb rendezvényén, így 
a többi között a vadászkamara 
éves küldöttközgyűlésén, a tava-
szi és a nyári titkári értekezleten, a 
szeptemberi OMVK-elnökségi és 
a szeptember végi OMVK-OMVV 
összevont elnökségi ülésén is.

Lezajlott a Vtv. általános
 vitája a parlamentben

A tervezetet november 3-án dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter terjesztette elő a kor-
mány képviseletében. Az általá-
nos vita során a legtöbb hozzá-
szóló – így több ellenzéki honatya 
is – támogathatónak nevezte a 
jogszabálytervezetet, a pontosí-
tásokat módosító javaslatokban 
nyújtják majd be az országgyűlési 
képviselők. A vitán jelen voltak a 
szakma, így az Országos Magyar 
Vadászkamara és az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet kép-
viselői is.

Dr. Fazekas Sándor nyitóbeszé-
dében kiemelte a mezőgazdaság 
különböző szakterületeinek össze-
fonódását, amelyre tekintettel a 
kabinet komplexen kezeli ezeket. 
Ebben a szellemben, szakmai igé-
nyeket kielégítve helyezheti kor-
szerű alapokra a vonatkozó jogi 
szabályozást a parlament elé ter-
jesztett törvénytervezet. A minisz-
ter kiemelte: az anyag elkészítését 
igen széles körű szakmai egyezte-
tés előzte meg, a két leginkább 
érintett ágazat érdekképviseletei 
– az Országos Magyar Vadászka-
mara (OMVK), az Országos Ma-
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gyar Vadászati Védegylet (OMVV) és 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) tavaly nyáron eljuttatták javas-
lataikat a Földművelésügyi Miniszté-
riumnak (FM). Ez alapján készült el a 
jogszabály-módosítás koncepciója, 
majd a normaszöveg, mindkettőt tár-
sadalmi vitára is bocsátotta a tárca.

A miniszter kiemelte: a Vtv. módosí-
tásának célja, hogy a biológiai sokfé-
leséget és a fenntartható vadgazdál-
kodást szolgálja, összhangot teremtve 
az utóbbi és a mezőgazdaság között. 
Ennek érdekében vezetik be a tájegy-
ségi szemléletet: ez az ökológiai rend-
szert képzi le jogszabályi szinten, figye-
lembe véve az élőhelyi adottságokat, 
és lehetőséget biztosítva arra, hogy 
a helyben előálló problémákat hely-
ben, a vadászatra jogosultak szintjén 
lehessen választ adni. A tájegységi 
rendszert tájegységi fővadászok ko-
ordinálják majd, akiket az FM a saját 
szervezeti rendszerébe integrál. A mó-
dosítás nem változtat a stabil, jól mű-
ködő kereteken, csak indokolt újítá-
sokat vezet be. Ezek közül kiemelten 
fontos a vadászati jog azon módjának 
részletes szabályozása, amikor a föld-
tulajdonosok maguk akarják azt gya-
korolni. Ilyen esetekben megszűnnek 
majd a jogi anomáliák, lévén ilyen 
esetben nekik is vadásztársaságot 
kell majd alapítani. A törvény részle-
tesen meghatározza majd a földtulaj-
donosi közösségek közös képviselői-
nek felelősségi körét, kötelességeit, 
a tisztséget betöltő személy visszahív-
ható is lesz. Új elem, hogy a haszon-
bérlőknek a haszonbérleti díj 90 szá-
zalékát előre, február utolsó napjáig 
be kell majd fizetniük. Igen fontos vál-
tozás, hogy az üzemtervi ciklus a je-
lenlegi 10 évről 20 évre növekszik. A 
vadászterületek minimális nagysá-
ga 3000 hektár marad, a területek ki-
jelölésénél pedig a szaktárca törek-
vése, hogy a földtulajdonosok vagy 
meghatalmazottjaik döntsenek a ha-
tárokról, a vadászati hatóság pedig 
legfeljebb kiigazításokat eszközöljön 
a természetes és mesterséges terep-
alakulatokat (folyót, autó- és vasutat, 
stb.) figyelembe véve. A jogszabály 
egyik célja, hogy emelje a hivatá-
sos vadászok megbecsültségét, ami 
csak a szakmaiság előtérbe helyezé-
sével lehetséges. Ezért a törvény tö-
rekszik a „papír vadőrök” kiszűrésére 
azáltal, hogy a jelenlegi minden meg-
kezdett 3000 hektár helyett minden 
megkezdett 4000 hektárra kell alkal-
mazniuk egy hivatásos vadászt a va-
dászatra jogosultaknak. Ő csak teljes 
munkaidőben dolgozhat a területen, 
és a törvény meghatározza a köte-

lességei mellett a jogosultságait is. A 
jogszabály érinti a zárt területen való 
vadgazdálkodást is: ezt markánsan el 
kell majd különíteni a szabadterületi-
től a vadállomány minőségének fenn-
tartása érdekében. Kardinális kérdés 
a vadkáré, az erre vonatkozó szabá-
lyozás a két érintett fél érdekképvise-
lete, a NAK és az OMVK között létre-
jött megállapodáson alapul. Ennek 
alapvetése, hogy a vadállomány a 
természet része, megjelenése a me-
zőgazdasági területen nem rendelle-
nes, mint ahogy a táplálkozása sem. 
Így a gazdálkodóknak a jövőben a 
bekövetkezett kár 10 százalékát kell 
eltűrniük a jelenlegi 5 helyett. A hang-
súly a jövőben a részletesen szabá-
lyozott megelőzésen lesz, amelyből a 
gazdálkodónak is ki kell vennie a ré-
szét, ellenkező esetben nem tarthat 
igényt a vadkár kifizetésére. Ugyan-
akkor, amennyiben a vadászatra jo-
gosult nem teljesíti a lelövési tervet, 
a következő évben automatikusan a 
vadkár 100 százalékát ki kell majd fi-
zetnie. A vadállomány minőségének 
további javítását szolgálhatja majd a 
trófeabírálat rendszerének új alapok-
ra történő helyezése, aminek kereté-
ben visszaállhat az országos másod-
fokú bírálat, és ismét megjelennek a 
hatósági szankciók. A törvény szem 
előtt tartja majd a hagyományokat, 
ezek ápolását, így a jelenlegi két ha-
gyományos vadászati mód, az íjászat 
és a solymászat mellett megjelenik 
majd az elöltöltő-fegyveres vadászat 
és az agarászat is.

Felszólalások 
(Az MTI Országgyűlési Krónikájából)

Győrffy Balázs, a Fidesz vezérszóno-
ka előremutató elemnek nevezte a 
tájegységi szemlélet és a tájegységi 
fővadász megjelenését. A képviselő 
a stabilitás fontosságát hangsúlyoz-
va üdvözölte a húszéves üzemter-
vi ciklus bevezetését. Továbbra is a 
földtulajdonosok jelölhetik ki a terü-
letet, amiben a hatóság segítséget 
nyújt – folytatta. A földtulajdonosi kö-
zösség erejét erősíti, hogy a közös-
ségi gyűlésen területi minimumha-
tár nélkül bárki részt vehet – szögezte 
le.  A bérleti díj kilencven százaléká-
nak meg kell érkeznie a vadászati 
szezon kezdete előtt  a földtulajdo-
nosi közösség számára – emelte ki. A 
politikus optimálisnak nevezte, hogy 
hivatásos vadászokat kell foglalkoz-
tatni minden négyezer hektárnyi te-
rület után. Kijelentette, hogy komoly 
hangsúlyt kell fektetni a vadkár meg-
előzésére, ennek érdekében viszont 

az érintetteknek közösen kell fellép-
niük.

Legény Zsolt, a szocialisták vezérszó-
noka jogosnak tartotta, hogy a vad-
gazdálkodási törvény egyes rendel-
kezéseit aktualizálják, de azt mondta, 
hogy az indítvány szakmai, illetve po-
litikai problémái miatt az MSZP vagy 
nem támogatja azt, vagy tartózkodik 
majd a szavazás során. Az MSZP szerint 
megkérdőjelezhető, hogy a tájegysé-
gi vadgazdálkodási rendszert az elő-
terjesztő miért csak állami felügyelet-
tel tudja elképzelni – tette hozzá. A 
földtulajdonosok döntési kompeten-
ciáját a javaslat megtartja, és he-
lyes, hogy tisztázzák a tulajdonosi kö-
zös képviselő jogait és kötelezettségeit 
illetve azt is, hogy a  haszonbérlőnek 
a bérleti díj kilencven százalékát előre 
ki kell fizetni – közölte. Felhívta a figyel-
met, hogy hivatásos vadászból a mos-
taninál kevesebbre lesz szükség, mert 
jelenleg háromezer hektáronként kell 
hivatásos vadászt alkalmazni, míg a 
változtatás ezt négyezer hektárra nö-
veli. Legény Zsolt a tájegységi főva-
dászokra vonatkozó részt a javaslat 
egyik leggyengébb pontjának tartot-
ta, ami – véleménye szerint – politikai 
kérdéseket is felvet, ugyanis az érintet-
teket a miniszter nevezi ki. Ugyancsak 
problémás, hogy mi lesz a hatóságok 
és a fővadászok kapcsolata.

Földi László (KDNP) azt mondta, 
hogy közös nemzeti vagyontárgyak 
védelme során a vadállomány is vé-
dendő kincs. Hangsúlyozta, hogy a 
javaslat legfontosabb célja a vad vé-
delméről, a vadgazdálkodásról szóló 
törvény átfogó aktualizálása. A jog-
szabály megváltoztatását komoly tár-
sadalmi egyeztetés keretében készí-
tették elő – hangsúlyozta, hozzátéve: 
fontos a stabil gazdálkodási keretek 
megteremtése. Az átfogó módosítás 
legalapvetőbb eleme a tájegységi 
vadgazdálkodás bevezetése, amely 
azt a célt szolgálja, hogy a tájegységi 
területek egységbe kerüljenek – nyo-
matékosította. Megmarad a földtu-
lajdonosok döntési kompetenciája, 
a területkialakítást viszont úgy szabá-
lyozzák újra, hogy annak során a va-
dászati hatóságnak aktív szerepe le-
gyen. A vadkár kezelésének szabályai 
is változnak, így a kár tíz százalékát kell 
a vad természetes szükségleteként ke-
zelni. A javaslat igyekszik gátat szabni 
a vadászterületeken történő indoko-
latlan kerítésépítésnek, egyszerűsödik 
a trófeákkal kapcsolatos adminisztrá-
ció, miközben az indítvány hangsúlyt 
fektet a hagyományos vadászati mó-
dok támogatására – közölte.
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Magyar Zoltán, a Jobbik vezérszó-
noka felszólalásában üdvözölte a táj-
egységi fővadász posztjának tervezett 
bevezetését, és a háromezer hektáros 
vadászterületet is optimális méretű-
nek nevezte. Hozzátette, már öt éve 
várták, hogy a kormány a parlament 
elé terjessze a vadgazdálkodási tör-
vény módosítását. A jobbikos politikus 
ugyanakkor sérelmezte, hogy az indít-
vány nem próbálja orvosolni az ap-
róvadak számának radikális csökke-
nését. Hiányolta továbbá, hogy nem 
elég hangsúlyos a vadásztársaságok 
és a természetvédelmi szervek együtt-
működésének kérdése. Magyar Zol-
tán közölte: módosító indítványokat 
nyújtanak be a javaslathoz, és remé-
lik, a kormány konstruktívan áll majd 
hozzájuk. Frakciótársa, Egyed Zsolt is 
a fővadászposzt létrehozását dicsér-
te, mert az szerinte megoldást jelent-
het az orvvadászatra.

Sallai R. Benedek, az LMP vezér-
szónoka elsőként azt firtatta a kor-
mány képviselőjénél, hogy kétharma-
dos törvényről van-e szó. A politikus 
– mint azt elmondta – a vadgazdál-
kodás és a természetvédelem össz-
hangjának fontosságával egyetért, 
de az szerinte alkotmányosan aggá-
lyos, hogy természetvédelmi jogokat 
korlátoznának a természetvédelmi 
hatóságok vadgazdálkodási kérdé-
sekben való részvételének csökken-
tésével. Az LMP-s képviselő ugyanak-
kor a pozitívumok között említette a 
trófeabírálati rendszer tervezett reha-
bilitációját, amely szerinte hozzájá-
rulhat a vadászati tevékenység javu-
lásához. Ő is üdvözölte a tájegységi 
fővadász intézményének megjele-
nését, de aggályai vannak az álta-
la lefolytatott eljárásokkal kapcso-
latban. Sallai R. Benedek összegzése 
szerint a módosítási javaslatban in-
kább a „sportvadászlobbi” érvé-
nyesült, semmint a vadgazdálkodási 
szempont. Későbbi felszólalásában a 
vadátjárókkal kapcsolatos szabályo-
zást hiányolta, tekintettel arra, hogy 
a miniszterelnök szinte minden me-
gyeszékhelyre beígérte a gyorsforgal-
mi utat. Jelezte azt is, sok törekvéssel 
egyetértenek, de néhányat nehe-
zebben tudnak megemészteni, mint 
a természetvédelem érdekeit sértő 
szabályokat.

Varju László, a DK színeiben politi-
záló független képviselő azzal egyet-
ért, hogy a hazai vadgazdálkodási 
struktúra idejétmúlt, ezért változtatni 
kell, de szerinte a benyújtott törvény-
javaslat nem felel meg a céljainak. 
Szakmailag például nem tartja alá-
támasztottnak a húszéves üzemtervi 

időszakot, és a tájegységi lehatárolás 
kereteit is hiányolta.

Az ismételten felszólaló Legény Zsolt 
(MSZP) szerint szakmailag jó pár indo-
kolható módosítást tartalmaz a ja-
vaslat. Üdvözölte, hogy emelik a vad-
gazdálkodási, vadvédelmi bírságot, 
pozitívnak nevezte, hogy visszahozzák 
az eltiltás lehetőségét, ha valaki nem 
kilőhető vadat ejt el. Problémásnak 
tartotta ugyanakkor, hogy a vadkár-
tűrési kötelezettséget 5-ről 10 száza-
lékra emelik. Ezzel szerinte a gazdál-
kodók kára a duplájára emelkedik. 
Jelezte, hogy ezzel kapcsolatban mó-
dosító indítványuk lesz.

Bitay Márton, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium állami földekért felelős ál-
lamtitkára zárszavában azon vélemé-
nyének adott hangot, hogy a javaslat 
semmilyen módon nem kedvez a na-
gyobb gazdálkodóknak, azokat a kor-
látokat törlik el, amelyek a legkisebb 
tulajdonosokat kizárták a döntésből. 
Közölte azt is, a fővadásznak semmi-
lyen hatósági feladata sem lesz. A fő-
vadászi posztra eséllyel pályázót úgy 
írta le, hogy hozzáértő, becsületes ma-
gyar vadászember legyen, akinek van 
felsőfokú végzettsége, ismeri a tájegy-
séget, tudja mi az, hogy vadgazdál-
kodás. Értékelése szerint a becsületes 
vadászoknak kedvez a törvényjavas-
lat. Elmondta, hogy nyitottak minden 
módosító indítvány felé.

Akár ötpárti egyezséggel is 
elfogadhatják 

a Vtv. módosítását

Egyebek mellett ez is elhangzott 
november 4-én a Földművelésügyi 
Minisztériumban tartott sajtótájé-
koztatón. A Vadászati törvény mó-
dosításáról szóló parlamenti általá-
nos vitát követő napon az érintett 
szakterületek képviselői ismertették 
a jogszabálytervezet legfontosabb 
pontjait.

A sajtó képviselőit dr. Bitay Márton 
Örs, állami földekért felelős állam-
titkár köszöntötte, aki a szaktárcán 
belül a jogszabály kidolgozásá-
nak folyamatát felügyeli. Köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik az 
előkészítés folyamán véleményez-
ték az anyagokat. Megjegyezte: kü-
lön öröm volt, hogy az észrevételek 
többsége támogató jellegű volt. Az 
előkészítő munkáról szólva felidézte: 
ez a vadászati érdekképviseletek – 
az Országos Magyar Vadászkamara 
(OMVK) és az Országos Magyar Va-
dászati Védegylet (OMVV) – széles 

körű konzultációjával indult, amely 
során bekérték a hivatásos és sport-
vadászok, vadászatra jogosultak, 
megyei és területi érdekképvisele-
tek észrevételeit a témában. Az ezek 
alapján összeállított anyagot meg-
kapta az FM, és tíz hónapos mun-
ka során született meg előbb a tör-
vénymódosítás koncepciója, majd 
a normaszövege. Mindkettőt tár-
sadalmi vitára bocsátotta a minisz-
térium. Az államtitkár leszögezte: 
a jelenleg hatályos, 1996-os Vadá-
szati törvény nem rossz, ám mostan-
ra mindenképp szükségessé vált a 
mai körülményekhez való hozzá-
hangolása. Felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy a törvénytervezet már túl 
van a parlamenti általános vitán is, 
amely összességében szakmai me-
derben folyt, és amely során szinte 
minden ellenzéki párt támogatha-
tónak tartotta.

Az új jogszabályt azért értékeli fel-
tétlenül előrelépésnek dr. Bitay Már-
ton Örs, mert véleménye szerint egy-
aránt előnyös lesz a gazdálkodók, 
a vadállomány és a vadászok vala-
mint a hazai ökológia szemszögéből 
is. Mindezt szavatolja, hogy a kidol-
gozás során az összes érintett, így 
a vadászati érdekképviseletek és 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra (NAK) is kifejthette a véleményét, 
mint ahogy a tudományos műhe-
lyek kutatói vagy éppen a hivatá-
sukat gyakorló vadőrök is.

A megújuló törvény rendelkezé-
seit három csoportra lehet osztani. 
Egyesek változatlanok maradnak, 
lévén a jogalkotónak nem volt cél-
ja, hogy a jól működő passzusokat 
módosítsa. Más paragrafusok meg-
változtak, hogy megfelelő válaszo-
kat adjanak a jelen kor kihívásaira. 
Mindemellett pedig a módosítással 
teljesen új részek is megjelennek 
a jogszabályban. Ez utóbbiak kö-
zé tartozik egyebek mellett a szak-
mai elvek érvényesülését szolgáló 
tájegységi vadgazdálkodás, a tró-
feabírálati rendszer megújítása a 
szankciók visszaállításával, a vad-
kárkérdés rendezése, a bürokrá-
cia leépítése (egyebek mellett az 
egyéni lőjegyzék megszüntetésé-
vel vagy éppen a fegyvertörvény 
módosításával oly módon, hogy az 
elöltöltő-fegyveres vadászat is le-
hetővé váljon). A Vtv. módosítása 
csúsztatott módon lép majd hatály-
ba, minden passzusa az új üzemtervi 
ciklus kezdetével, azaz 2017. március 
1-jétől lesz érvényes. Ez egyébként 
20 éves lesz a jelenlegi 10 helyett, 
ami a nagy- és az apróvad-gazdál-
kodás szempontjából is jelentős elő-
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relépés: egy gímbika átlagosan 12 
évesen válik golyóra éretté, de egy 
élőhely-fejlesztési program eredmé-
nyei is csak 4-6 év után kezdenek 
látszani.

Az agrárium szemszögéből Győrffy 
Balázs, a NAK elnöke méltatta a tör-
vénymódosítást. Mint kifejtette, a 
gazdálkodó és a vadászatra jogo-
sult a területkijelöléskor találkozik 
először. A földtulajdonosok eldönt-
hetik, milyen formában hasznosítják 
a vadászati jogot. A kisbirtokosok 
érdekeit védi, hogy a jövőben te-
rületnagyságtól függetlenül, akár 1 
hektárral rendelkező személy vagy 
annak meghatalmazottja is szavaz-
hat a földtulajdonosi gyűlésen. A 
földtulajdonosoknak és -használók-
nak a haszonbérleti díj okán is van 
kapcsolatuk a vadgazdálkodók-
kal. Ebben a kérdésben szintén lesz 
változás: a díj 90%-át már a szóban 
forgó vadászati év kezdete előtt be 
kell fizetniük a vadászatra jogosul-
taknak, máskülönben a hatóság tör-
li őket a nyilvántartásból. Konfliktus-
forrás a vadászok és a mezőgazdák 
között a vadkár. Ezt a gazdálkodók 
a bekövetkezett kár 10 százalékáig 
lesznek kötelesek viselni, amennyi-
ben részt vesznek a megelőzésben, 
ugyanakkor ha  a vadászatra jogo-
sult nem teljesíti a vaddisznó- vagy a 
gímszarvas lelövési terveket, akkor a 
következő évben a kár 100 százalé-
kát lesz köteles viselni a tervek sze-
rint (jelenleg csak vadgazdálkodási 
bírsággal sújtják azt, aki nem teljesíti 
a tervet). Ide kapcsolódik a vadkár-
szakértők kérdése, akiknek becslé-
sei jelenleg drasztikusan eltérhetnek, 
ami a viták rendezésének elhúzódá-
sához vezet. A cél, hogy a vadkár-
becslés felméréssé váljon, és egy-
séges protokoll, valamint a technika 
vívmányainak kihasználása révén a 
jövőben elkerülhető legyen a peres-
kedés az agráriumból élők és a vad-
gazdálkodók között, és a békés meg-
egyezések kerüljenek előtérbe.

A jogszabály vadgazdálkodási je-
lentőségéről dr. Jámbor László, az 
OMVK elnöke beszélt, megalapo-
zottnak, hosszú távon tarthatónak 
nevezve a tervezetet. Örvendetes-
nek tartotta, hogy a hatályos Vtv. sa-
rokpontjai megmaradtak, és ezeket 
egészítette ki az FM a majd’ 20 éves 
tapasztalatok alapján. Fontos, hogy 
a vad a továbbiakban is állami tu-

lajdon marad, a vadászterületek mi-
nimális nagysága a jövőben is 3000 
hektár lesz, a vadászati jog pedig a 
földtulajdon elválaszthatatlan része 
a Vtv. módosítása után is. Egyértel-
műen pozitív változás az üzemtervi 
ciklus 10-ről 20 évre történő meg-
hosszabbítása, ez a vad, mint nem-
zeti kincs védelmét is szolgálja. Nem 
különben a tájegységi fővadász in-
tézménye, amelyhez hasonló több 
nyugati országban, így Franciaor-
szágban és Ausztriában is eredmé-
nyesen működik a vadgazdálkodók 
munkáját segítve. Szintén a szakma-
iság jegyében erősítik meg a hiva-
tásos vadászok státuszát. A terve-
zet szerint minden megkezdett 4000 
hektár után kell majd egy vadőrt al-
kalmazniuk a jogosultaknak, bár ez 
még változhat a zárószavazásig. A 
trófeabírálat rendszere bár szigoro-
dik, de nem olyan merev lesz, mint 
a szankcionálás eltörlése előtt volt: a 
pénzbüntetés csak az utolsó retorzió 
lesz, az alanya pedig nem az egyé-
ni vadász, hanem a vadgazdálkodó. 
Nagy jelentősége van annak, hogy a 
törvény kifejezetten csak a szabad-
téri vadgazdálkodással foglalkozik, 
amelytől határozottan elkülöníti a 
zárttéri vadtartást. Az OMVK elnö-
ke leszögezte: a jogszabályi meg-
oldások minden érintett fél érdekeit 
figyelembe veszik, kompromisszum-
mal születtek, így várhatóan a vég-
rehajtás során sem alakulnak majd 
ki konfliktushelyzetek. A parlamen-
ti általános vita tükrében arra is jó 
esély van, hogy a jogszabály-módo-
sítást ötpárti egyezséggel fogadják 
majd el.

Szintén a vadászok és vadgazdál-
kodás aspektusából szólt a Vtv. mó-
dosításáról Pechtol János, az OMVV 
ügyvezető elnöke, aki az 1996-os jog-
szabály előkészítésében is részt vett. 
Mint mondta, látszik az alapos elő-
készítő munka, amelyért köszönet il-
let minden résztvevőt. Az egyetértés 
a parlamenti vitán is érződött, ami-
ből az látszik: szakmai törvény szü-
lethet. Az ügyvezető elnök szerint 
most a legtöbb vadászt az érdek-
li, megmarad-e a vadászati lehető-
sége a jövőben? Véleménye szerint 
a több mint 60 ezer magyar vadász 
80-90 százalékának esetében a vá-
lasz: igen, hiszen azokkal a vadászat-
ra jogosultakkal, amelyek eleget tet-
tek kötelezettségeiknek, kifizették a 

bérleti díjat és a vadkárt, a földtu-
lajdonosok bizonyára újból megkö-
tik majd a haszonbérleti szerződést. 
Ezzel összefüggésben arra is felhívta 
a figyelmet: a törvénymódosítás ér-
telmében a földtulajdonosi közös-
ségek nem gyakorolhatják majd a 
vadászati jogot, tagjaiknak vadász- 
vagy gazdasági társaságot kell majd 
alapítani, amely haszonbérbe veszi a 
területet. Ennek – a jelenlegi Ftk.-kal 
szemben – átlátható lesz a működé-
se. Pechtol János emlékeztetett arra, 
hogy a törvénymódosítás kidolgozá-
sának kezdetén a vadat állították a 
középpontba. Ezt szolgálja a 20 éves 
üzemtervi ciklus, hiszen így a vadá-
szatra jogosultak beruházhatnak, 
fejleszthetnek a bizonytalan jövőtől 
való félelem nélkül. Szintén a vadál-
lomány élvezheti a hasznát annak, 
hogy a szakmai irányítást a vadá-
szatra jogosultaknál csak középfokú 
szakirányú végzettséggel rendelke-
ző személy láthatja el, akit a ható-
ság is nyilvántartásba vesz. A tájegy-
ségi szemlélet szellemében pedig 
minden országrészben az ottani vi-
szonyoknak megfelelő vadgazdál-
kodási alapelvek érvényesülhetnek.

Megszavazta az Országgyűlés 
a Vtv. módosítását

A parlament november 17-ei ülé-
sén 147 igennel, 8 nemmel és 32 tar-
tózkodással fogadta el a vad vé-
delmével, a vadgazdálkodással, 
valamint a vadászattal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szó-
ló jogszabályt. 12 honatya nem sza-
vazott. A törvény lépcsőzetesen lép 
hatályba, egyes passzusai 2016. ja-
nuár 1-jétől élnek majd.

A törvénymódosításhoz az LMP 
frakció 3, az MSZP 2, a Jobbik pedig 
3 módosító javaslat fenntartását in-
dítványozta, ezek közül az Ország-
gyűlés egyet sem támogatott.

A Törvényalkotási bizottság összeg-
ző módosító javaslatát 173 igennel, 
7 nemmel és 6 tartózkodás mellett 
fogadták el, 13-an nem szavaztak.

A módosított Vtv. és végrehajtási 
rendelete is lépcsőzetesen lép majd 
hatályba. Azon passzusok, amelyek 
2016. január 1-jétől élnek, rövidesen 
megjelennek majd a Magyar Köz-
lönyben.

Forrás: www.omvk.hu
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52015. DECEMBER 

Tisztelt Hivatásos Vadász Tagtárs!
Az Országos Magyar Vadászkamara alapszabályának 30. § (4) bekezdésében

biztosított jogkörömnél fogva 

ÖSSZEHÍVOM
a hivatásos vadászok kamarai osztályának ülését.

Az ülés időpontja: 2016. január 26. 14.00 óra
Regisztráció: 1340 órától

Az ülés helye: Művelődési Ház Fadd, Béke u. 1.

Az ülés napirendi pontjai:
1. Alelnöki tájékoztató
2. Küldöttek beszámolója
3. A vadászati törvény módosítása
4. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Szekszárd, 2015. november 25. Vadászüdvözlettel:
 Gálos Csaba sk.

� alelnök
� hivatásos�vadászok�kamarai�osztálya

Tisztelt Sportvadász Tagtárs!
Az Országos Magyar Vadászkamara alapszabályának 30. § (4) bekezdésében

biztosított jogkörömnél fogva 

ÖSSZEHÍVOM
a sportvadászok kamarai osztályának ülését.

Az ülés időpontja: 2016. január 26. 14.00 óra
Regisztráció: 1340 órától

Az ülés helye: Művelődési Ház Fadd, Béke u. 1.

Az ülés napirendi pontjai:
1. Alelnöki tájékoztató
2. Küldöttek beszámolója
2. A vadászati törvény módosítása
4. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Szekszárd, 2015. november 25. Vadászüdvözlettel:
 Kékes Gábor sk.

� alelnök
� sportvadászok�kamarai�osztálya
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Több vadfaj idénye módosul a földművelésügyi miniszter 65/2015. (X. 26.) FM rendelete ér-
telmében. A változások – amelyek kidolgozása során a szaktárca egyeztetett az Országos 
Magyar Vadászkamarával és az Országos Magyar Vadászati Védegylettel – a vad nyugal-
mának biztosítását szolgálják. Ezenkívül a friss jogszabály néhány további paragrafusban 
pontosítja a Vadászati törvény végrehajtási rendeletét.

A rendelet a következő vadfajok vadászati idényét érinti 2016. március 1-jétől:

NAGYVADFAJOK

–  A szarvasborjú szeptember 1-jétől február utolsó napjáig lesz lőhető (jelenleg január 31-én 
van vége az idénynek), illetve megszűnik az április 1. és június 30. közötti időszakra meg-
állapított vadászati idény.

–  A dám esetében bika október 1-jétől február utolsó napjáig lesz lőhető (jelenleg január 
31-én van vége az idénynek), bevezetik az érett bika kategóriáját, amely október 1-jétől 
november 30-áig lesz lőhető, a tehén és az ünő idénye október 1-jétől január 31-éig tart 
majd (jelenleg február utolsó napján van vége), a dámborjú idénye nem változik (október 
1.–február utolsó napja).

–  A muflonkos vadászati idénye szeptember 1-jétől február utolsó napjáig tart majd (jelenleg 
egész évben lőhető), a juh és a jerke idénye szeptember 1-jétől január 31-éig tart majd (je-
lenleg február utolsó napján van vége), a muflonbárány idénye nem változik (szeptember 
1.–február utolsó napja).

–  A szikaszarvas egész évben lőhető lesz (jelenleg szeptember 1-jétől december 31-éig tart 
az idénye).

–  A zerge kikerül a vadászható állatfajok közül (jelenleg vadászati idény nélkül szerepel a 
listában a nagyvadfajok között).

APRÓVADFAJOK

–  Az üregi nyúl egész évben lőhető lesz (jelenleg szeptember 1-jétől január 31-éig tart az 
idénye).

Változások 
a vadászati idényekben 

2016. március 1-jétől
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1. melléklet a 65/2015. (X. 26.) FM rendelethez

Az R. 5. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. VADÁSZATI IDÉNYEK

a) Nagyvadfajok  

gímszarvasbika

– érett bika

– tehén, -ünő

– borjú

szeptember 1–január 31.

szeptember 1–október 31.

szeptember 1–január 31.

szeptember 1–február utolsó napja

dámbika

– érett bika

– tehén, -ünő

– borjú

október 1–február utolsó napja

október 1–november 30.

október 1–január 31.

október 1–február utolsó napja

őzbak

– suta, gida

április 15–szeptember 30.

október 1–február utolsó napja

muflonkos

– juh, -jerke

– bárány

szeptember 1–február utolsó napja

szeptember 1–január 31.

szeptember 1–február utolsó napja

vaddisznó egész évben

szikaszarvas egész évben

b) Apróvadfajok  

mezei nyúl október 1–december 31.

üregi nyúl egész évben

fácánkakas október 1–február utolsó napja

– fácántyúk október 1–január 31.

fogoly október 1–december 31.

nyári lúd október 1–december 31.

vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd október 1–január 31.

tőkés réce augusztus 15–január 31.

szárcsa szeptember 1–január 31.

erdei szalonka vadászati idény nélkül

örvös galamb, balkáni gerle augusztus 15–január 31.

c) Egyéb apróvadfajok  

róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, 

mosómedve

egész évben

borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó július 1–február utolsó napja

Az a), b) és c)  pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az  egyes vadfajoknál a  27. és 

27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”

A 2016. március 1-jétől hatályos idénytáblázat

(forrás: www.omvk.hu)
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A VKE Diana Vadászhölgy Klub ha-
gyományos szakmai konferenciájá-
nak 2015. október 17-én a Kaszó Zrt. 
adott otthont. 

A Kaszó Zrt. Ökocentrumának kon-
ferenciatermében a szakmai napot 
a Diana vadászkürtegyüttes nyitotta 
meg, melynek megalakulásával régi 
nagy álmunk vált valóra. Az együt-
tes szakmai vezetője Gyurik Rita. Az 
ő szervezőmunkájának köszönhető, 
hogy a vadászhölgyek a Vadászka-
mara kürtegyüttes tagjainak segít-
ségével mindössze néhány hónap 
alatt ekkora fejlődésen mentek ke-
resztül. A lelkes csapat – Békési Eve-
lin, Eördögh Katalin, Gubritzky Mária, 
Nebenmayer Viola, Süli Ilona – kitartó 
munkájának eredményét boldogan 
hallgatta a konferencián részt vevő 
közel félszáz vadászhölgy. 

A kürtszót követően Bán Beatrix, a 
Klub elnöke adta át a 2008-ban ala-
pított „Az év megyei szervezete” dí-
jat, melyet 2015-ben hasznos és színes 
programjaiért, az országos rendezvé-
nyeken történő aktív részvételéért, a 
VKE Diana Vadászhölgy Klub munká-
jában, kitűzött céljai megvalósításá-
ban nyújtott áldozatkész szerepvál-
lalásáért a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei szervezet érdemelte ki. A dí-

jat Baló Attiláné, a borsodi szervezet 
elnöke vette át. 

A konferencia első előadója dr. 
Heltai Miklós egyetemi docens, a SZIE 
MMK Vadvilág Megőrzési Intézetének 
munkatársa volt, aki a városi vadgaz-
dálkodás aktuális kérdéseit ismertette 
a résztvevőkkel. Izgalmas előadásá-
ban részletesen ismertette a Buda-
pest XII. kerületében végzett kutatá-
sai eredményét, rávilágítva a helyzet 
súlyosságára, egyben felvázolva a 
probléma lehetséges megoldásait. 

A kávészünet előtt ifj. Bencze László, 
a Kaszó Zrt. vadászati osztályvezető-
je mutatta be röviden az erdőgazda-
ság történetét, gazdálkodását, elért 
eredményeit. 

A rövid szünetet követően Bleier 
Norbert egyetemi adjunktustól, a SZIE 
MMK Vadvilág Megőrzési Intézetének 
munkatársától hallhattunk fényképek-
kel és videofelvételekkel gazdagított 
előadást a trófeás nagyvad elbírálá-
sáról. Norbi hullajtott agancsokkal, il-
letve őz- és gímtrófeákkal szemléltetve 
mélyítette el a kormeghatározáshoz 
szükséges ismereteinket. 

Az ebédet követően kisvasúttal a 
Baláta-tóig utaztunk, ahol szakszerű 
idegenvezetés mellett megismerhet-
tük a csodálatos természetvédelmi te-

rület történetét, sokszínű élővilágát, és 
bejártuk a Dr. Marián Miklós sétányt is. 

Fáradtan, de számtalan új ismeret-
tel és csodálatos élményekkel gaz-
dagabban tértünk vissza a kisvasút 
végállomására. Hálásan köszönjük a 
Kaszó Zrt. vezetésének és munkatár-
sainak a szívélyes fogadtatást, mellyel 
nagyban hozzájárultak szakmai prog-
ramunk sikeréhez. Köszönettel tarto-
zunk továbbá a Földművelésügyi Mi-
nisztériumnak az „Állami feladatok 
átvállalása az agrár- és vidékfejleszté-
si programok megvalósításában” elői-
rányzat terhére, a Diana Vadászhölgy 
Klub szakmai konferenciájának meg-
rendezéséhez nyújtott támogatásért. 

Diana szakmai konferencia, Kaszó, 2015. október 17.

Pusztai István
PUSKAMŰVES

Vállalok:
javítást

vizsgáztatást
belövést
barnítást

távcsőszerelést
agyazást

7352 Györe, Sport u. 1.
Telefon: 06/74459-759

06/30-2588816 hétfőtől péntekig: 8.00-tól 17.00-ig
szombat, vasárnap: 9.00-től 12.00-ig

Szekszárd, Kossuth L. u. 32. • Telefon: 74/ 510-995  Fax: 74/ 510-996

Stefán Vadászcentrum
VADÁSZBOLT: 
– vadászfegyverek 
– maroklőfegyverek
– gáz- és riasztófegyverek
– légfegyverek
– vadászati felszerelések  
– vadászruházat

FEGYVERJAVÍTÓ 
MŰHELY:
– javítás     
– távcsőszerelés
– belövés
– barnítás
– fegyverek vizsgáztatása

FÖLD ALATTI LŐFOLYOSÓ:
A bolt nyitvatartási ideje alatt 
üzemel. 

TEREPLŐTÉR:
Tavasztól őszig ügyeleti nyitva tartás.

Vadásztársaságok, baráti társaságok 
háziversenyének szervezése,  
lebonyolítása.

Évente 4-5 koronglövő verseny  
rendezése.   

Tagfelvétel a Stefán Lőegyletbe.  
Tagoknak kedvezményes lőtérhasználat.

NYITVA TARTÁS: 
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Az állami vadászjegyek érvényesítése 
2016-ban

Az állami vadászjegyek érvényesítése 2016. január 04-től lehetséges. Legkésőbb 2016. feb-
ruár 29-ig kell a vadász  jegyek érvényességét meghosszabbítani, egyéb esetben a lőfegy-
vertartási engedély is érvénytelenné válik, és a rendőrhatóság azt bevonja!

A csoportos érvényesítés időpontjáról a vadásztársaságok vezetői értesítést kapnak, illetve a 
www.omvk-tolna.hu oldalunkon is olvasható lesz a beosztás. Így könnyebben tudnak egyéni 
ügyfeleink szabad időpontot találni a várakozások elkerülése érdekében. 

Kérjük, hozza magával a következőket: 

■  Állami vadászjegyét (akkor is, ha épp betelt) az egyéni lőjegyzékével együtt. (Kérem, 
ne vegye ki a tokból! Ha szakadt vagy piszkos, akkor cserélni fogjuk!)

■ Az érvényesítés díját! 

Az 1946. december 31. előtt született vadászoknak nem kell kamarai tagdíjat fizetniük. 

3 vidéki városban is lehetőségük lesz a hosszabbítást elvégezni: 

 Tamási 2016. január 14. csütörtök Gyulaj Zrt.,  Szabadság u. 27.
 Paks 2016. január 19. kedd Dunamenti Zrt., Rákóczi u. 5–7.
 Dombóvár 2016. január 21. csütörtök Dombó P. u. 6.

Ezeken a helyszíneken az időpontra érkező vadásztársaságokat szolgáljuk ki, de az egyéni-
leg érkezők is sorra kerülnek. 

Ilyenkor a szekszárdi irodában az ügyintézés szünetel! 

A szekszárdi irodában a vadászjegyek érvényesítése a következő 
időpontokban lehetséges:

Hétfő–csütörtökig: 80 0 –1430-ig

Kérjük, hogy a pénteki napokon lehetőleg csak egyéb ügyekben keressenek minket! (Pl. 
külföldi vadászok felelősségbiztosítása, beírókönyvek vásárlása, információkérés, vadkísérő 
jegyek vásárlása stb.)

Mi mindent megteszünk a gyors és zökkenőmentes kiszolgálás érdekében, ezért kérjük, 
hogy türelmükkel Önök is segítsék munkánkat. Előfordul, hogy valaki előbb vagy később 
érkezik, mint a megadott időpont. Ilyenkor kérjük, hogy legyenek türelmesek, mindenki-
nek megpróbálunk leggyorsabban segíteni. 

Bármilyen információ miatt hívható: Varju Ildikó, 30/983-91-50
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Idén ötödik éve működik egyre bővü-
lő létszámmal, programmal és aktivi-
tással a Tolna megyei szenior vadá-
szok klubja.

Az egész 2009-ben kezdődött, ami-
kor is a megyei szervezet szervezésé-

ben egy busznyi csoporttal – csupa 
idős vadásszal – ellátogattunk a Keszt-
helyi Helikon Kastélymúzeum állandó 
vadászati kiállítására.

Ekkor fogalmazódott meg az az el-
képzelés, hogy fokozott igény van egy 

olyan klubra a megyében, amely a 
„szépkorú” vadászoknak lehetősé-
get biztosít arra, hogy együtt emlé-
kezzenek, és hogy ne kerüljenek ki a 
vadászat, vadgazdálkodás vérkerin-
géséből csak azért, mert már esetleg 
kisebb aktivitással élnek szenvedé-

lyüknek, a vadászatnak. Ez az elkép-
zelés aztán 2010-ben életre hívta a Tol-
na Megyei Szenior Klubot, mely klub 
megközelítőleg 20 aktív taggal kezd-
te meg működését.

Az éves klubélet során évente meg-

szervezésre kerültek ebéddel egy-
bekötött baráti találkozók, amelyek 
aztán már szakmai előadásokat is ma-
gukban foglaltak. Ezek mellett szin-
te minden évben sor került szakmai 
kirándulásra is, így jutottak el az ér-
deklődő klubtagok a Magyar Mező-

gazdasági Múzeumba, a Bőszénfai 
Szarvasfarmra, a Gemenci Erdő- és 
Vadgazdaság Zrt. karapancsai kas-
télyába és a mellette működő múze-
umba is. De a klub tagjai saját erőből 
minden évben ősszel megszerveztek 
egy társas apróvadvadászatot is, el-
térő helyszíneken.

Mára a szenior klub taglétszáma 
folyamatosan bővül, 2015-ben 36 főt 
számlált. Ezzel egy időben az aktív ta-
gok létszáma is egyre növekszik, oly-
annyira, hogy 2015-ben szinte minden 
rendezvényen megközelítette a 30 főt.

A programok éves száma is meg-
növekedett, ami nagyrészt köszönhe-
tő olyan tagoknak, vagy nem tagok-
nak, de Tolna megyei vadászoknak, 
vadásztársasági vezetőknek, akik fel-
karolták a klubéletet. Ilyen „mecéná-
sai” a szenioroknak, Paczolai László 
klubtag, Heidt János, a Regölyi Kapos-
Koppány Vadásztársaság elnöke, 
vagy Varga István, az Iregi Barátság 
Vadásztársaság elnöke, akik helyszínt 
és programot biztosítva lendítették fel 
a klubéletet.

Jubilál a Tolna Megyei Szenior Klub

Heidt János köszönti a klubtagokat

Csernyéd-puszta, 2015 júliusa
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Nekik és a klubtagoknak köszönhető-
en 2015-ben Pacz olai László vendéglá-
tásában Csernyéd-pusztán töltöttek egy 
kellemes napot a szenior vadászok.

Ezt követően a Regölyi Kapos-
Koppány Vadásztársaság, annak el-
nöke, Heidt János látta vendégül a 
szépkorú vadászokat Regölyben. A 
rendezvényen Nyúl Bertalan klubtag 
igen érdekes előadást tartott a ge-
menci vadászterület történelméről, 
az ott folyó vadgazdálkodás múltjá-
ról és jelenéről.

Majd Varga János klubtárs kezde-
ményezésére és közreműködésével 
Varga István vendéglátásában járt a 
klub a Csehi-pusztán található Varga 
Vendégházban.

De természetesen a szokásos év 
végi társas apróvadvadászat 2015-
ben sem maradt el, amelyet ezút-
tal Paczolai László klubtag szervezett 
meg a Csernyédi Vadásztársaság te-
rületén.

Sajnos a klubélet nem csak szép 
eseményekből állt 2015-ben. Két ta-
gunk mostanra már az örök vadász-
mezőkön figyeli a klubéletet. Az év 
elején Szántó Lajos, míg az ősszel Ta-
más Lajos klubtársunk távozott örök-

re a klub tagságából. Nyugodjanak 
békében.

Bízunk benne, hogy a klub öt év 
alatti történései megfelelő bizonyíté-

kai annak a kezdeményezésnek, ame-
lyet a Tolna megyei szervezet 2010-
ben elindított, és abban is bízunk, 
hogy a klubélet és a klubtagok akti-
vitása a jövőben is hasonló lesz.

Pálinkakóstoló a Varga Vendégházban

Teríték Csernyéden
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